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Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ψ.Υ.Π.Ε., έχοντας υπόψη: 
 

- Το σύνολο του θεσμικού πλαισίου που διέπει τα Ν.Π.Ι.Δ. του άρθρου 11 του ν. 2716/1999 που 
λειτουργούν Μονάδες Ψυχικής Υγείας. 

- Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Α3α/οικ.876/16.05.2000 «Καθορισμός του τρόπου οργάνωσης και 
λειτουργίας των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτροφεία, Ξενώνες) και των 
Προγραμμάτων Προστατευόμενων Διαμερισμάτων του αρ. 9 του Ν. 2716/1999» (ΦΕΚ Β’ 
661/23.05.2000), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

- Την με αριθ. Α4β/Γ.Π./οικ.63439 (ΦΕΚ Β' 2932/25.08.2017) Υπουργική Απόφαση « Πλαίσιο εκπόνησης 
πολιτικών ψυχικής υγείας και καθορισμός κριτηρίων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών, διαδικασίας και 
κάθε άλλης λεπτομέρειας για έγκριση σκοπιμότητας και χορήγηση άδειας ίδρυσης και άδειας 
λειτουργίας Μονάδων Ψυχικής Υγείας στον Ιδιωτικό Κερδοσκοπικό και μη Κερδοσκοπικό Τομέα του 
άρθρου 11 του ν. 2716/ 1999.» 

- Την αριθ Υ5β/Γ.Π/οικ.18588/11-2-2010 Υπουργική Απόφαση περί χορήγησης άδειας λειτουργίας του 
Ξενώνα «ΜΕΛΙΑ» 

- Τον Εσωτερικό Κανονισμό της Ε.Ψ.ΥΠ.Ε. 
- Την από 20/10/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ψ.ΥΠ.Ε. 

 
ΚΑΛΕΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ/ΕΣ  

 

Όπως προβούν στην υποβολή αίτησης πρόσκλησης ενδιαφέροντος για πρόσληψη με σχέση εργασίας 
πλήρους ή μερικής απασχόλησης (κυλιόμενο ωράριο) με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών, στο Ξενώνα 
«ΜΕΛΙΑ». 

 
 

ΞΕΝΩΝΑΣ «ΜΕΛΙΑ» 
 

Ο Ξενώνας «Μελία» φιλοξενεί έως 8 παιδιά ψυχικά ασθενών γονέων ηλικίας 5 έως 12 ετών, σε κατάσταση 
ανάγκης φροντίδας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης λόγω προβλημάτων λειτουργικότητας της οικογένειας 
Σε ορισμένες περιπτώσεις θα είναι δυνατόν να γίνονται δεκτά για φιλοξενία και παιδιά μικρότερης ηλικίας ή 
και βρέφη. Οι παραπομπές στον Ξενώνα πραγματοποιούνται από τους κηδεμόνες ή τους επιμελητές των 
παραπεμπόμενων. Κατά την περίοδο της ένταξης του παιδιού και σε περίπτωση που αυτό κρίνεται αναγκαίο 
πραγματοποιούνται όλες οι απαραίτητες νομικές και δικαστικές διαδικασίες ώστε να εκδοθεί απόφαση 
ανάθεσης της επιμέλειας τους στον Ξενώνα. 

 
Σκοπός της λειτουργίας του Ξενώνα Φροντίδας Παιδιών Ψυχικά Ασθενών Γονέων «ΜΕΛΙΑ» είναι αφενός να 
παρέχει ένα σταθερό πλαίσιο διαμονής και προστασίας (βραχείας και μέσης διάρκειας έως 18 μήνες), ικανό 
να καλύπτει τις συναισθηματικές, μαθησιακές, παιδαγωγικές ανάγκες των παιδιών και αφετέρου να παρέχει 
ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες υποστήριξης προς τα παιδιά και τις οικογένειες τους, με απώτερο στόχο την 
επιστροφή των παιδιών στο οικογενειακό τους περιβάλλον. 

 

Ο Ξενώνας στελεχώνεται από διεπιστημονική ομάδα εξειδικευμένων επαγγελματιών ψυχικής υγείας: 
παιδοψυχίατρο, ψυχολόγους, ψυχίατρο ενηλίκων, κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές, παιδαγωγούς, 
νηπιαγωγούς, προσωπικό φροντίδας καθώς και διοικητικό προσωπικό και υπαλλήλους γενικών καθηκόντων. 
Η λειτουργία της δομής είναι 24ωρη. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΞΕΝΩΝΑ «ΜΕΛΙΑ» ΤΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ (Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.) 
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Για την αρτιότητα της στελέχωσης της Διεπιστημονικής Ομάδας του Ξενώνα και την εύρυθμη λειτουργία του 
η Ε.Ψ.ΥΠ.Ε. με την παρούσα καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για 
πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης με 
την εξής περιγραφή: 

 

 
ΚΩΔ. 

ΘΕΣΗΣ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΑΡΙΘ. 
ΑΤΟΜΩΝ 

 

 
1 

Παιδοψυχίατρος/
Ψυχίατρος 

Πλήρους 
απασχόλησης 

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ορισμένου χρόνου(ΜΕ 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ 
ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ)- 
ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

(8 ΩΡΩΝ/ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ) 

 

 
1 

2 Ψυχολόγοι πλήρους απασχόλησης 

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ορισμένου χρόνου(ΜΕ 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ  ΚΑΤΟΠΙΝ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ)- 
ΠΛΗΡΟΥΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (8 
ΩΡΩΝ/ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ) 

 
 
 

1 

3 Κοινωνικοί 
Λειτουργοί 

πλήρους απασχόλησης 

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ορισμένου χρόνου(ΜΕ 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ)- 
ΠΛΗΡΟΥΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (8 
ΩΡΩΝ/ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ) 

 
 
 

1 

4 Ειδικοί 
Παιδαγωγοί 

πλήρους απασχόλησης 

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ορισμένου χρόνου(ΜΕ 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ    ΚΑΤΟΠΙΝ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ)- 
ΠΛΗΡΟΥΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (8 
ΩΡΩΝ/ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ) 

 
 
 

2 

5 Νοσηλευτές/τριες πλήρους απασχόλησης 

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ορισμένου χρόνου(ΜΕ 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ     ΚΑΤΟΠΙΝ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ)- 
ΠΛΗΡΟΥΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (8 
ΩΡΩΝ/ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ) 

 
 
 

2 

6 Επισκέπτες/πτριες  
Υγείας 

πλήρους απασχόλησης 

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ορισμένου χρόνου(ΜΕ 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ  ΚΑΤΟΠΙΝ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ)- 
ΠΛΗΡΟΥΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (8 
ΩΡΩΝ/ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ) 

 
 
 
 

1 
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7 
Προσωπικό 
Γενικών 
καθηκόντων 

πλήρους απασχόλησης 

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ορισμένου χρόνου(ΜΕ 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ  ΚΑΤΟΠΙΝ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ)- 
ΠΛΗΡΟΥΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (8 
ΩΡΩΝ/ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ) 

 
 
 

4 

8  Ψυχολόγοι 

 
 
 
Μερικής απασχόλησης 

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ορισμένου χρόνου(ΜΕ 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ  ΚΑΤΟΠΙΝ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ)- 
ΜΕΡΙΚΗΣ  

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (6 
ΩΡΩΝ/ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ) 

 
 
 

1 

9 
  

Εργοθεραπευτές/
τριες 

Μερικής απασχόλησης 

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ορισμένου χρόνου(ΜΕ 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ  ΚΑΤΟΠΙΝ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ)- 
ΜΕΡΙΚΗΣ  

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (6 
ΩΡΩΝ/ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ) 

 
 
 

1 

10 Επισκέπτες/τριες 
Υγείας 

Μερικής απασχόλησης 

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ορισμένου χρόνου(ΜΕ 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ  ΚΑΤΟΠΙΝ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ)- 
ΜΕΡΙΚΗΣ  

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (6 
ΩΡΩΝ/ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ) 

 
 

1 

 

Αντικείμενο Σύμβασης – Περιγραφή καθηκόντων: 

Έργο της Πολυκλαδικής Θεραπευτικής Ομάδας είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση όλων των ενεργειών για 
την επίτευξη των στόχων της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης των ωφελούμενων παιδιών και εφήβων. 
Αρχή της λειτουργίας της Πολυκλαδικής Θεραπευτικής Ομάδας είναι η αμοιβαία, ισότιμη συνεργασία με 
σκοπό τη συμβολή της κάθε ειδικότητας στη σύνθεση του πολύπλευρου έργου της Ψυχοκοινωνικής 
Αποκατάστασης. 

Χρονική Διάρκεια της Σύμβασης: Η χρονική διάρκεια των συμβάσεων θα είναι από την υπογραφή τους και 
για διάστημα εννέα (9) μηνών. Μετά τη λήξη τους η Ε.Ψ.ΥΠ.Ε. δια των αρμοδίων αυτής οργάνων θα 
αξιολογήσει τις παρασχεθείσες υπηρεσίες και στην περίπτωση θετικής αξιολόγησης θα συναφθούν 
συμβάσεις αορίστου χρόνου κατά την κρίση του φορέα. Σε περίπτωση αρνητικής αξιολόγησης, η Ε.Ψ.ΥΠ.Ε. 
δικαιούται να μην προβεί σε ανανέωση της μεταξύ τους συνεργασίας, με έγγραφη ενημέρωση του 
προσωπικού το οποίο δεν έχει δικαίωμα αποζημίωσης. 
 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Κωδικός 
θέσης 

Τίτλος σπουδών 
και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 
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1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 και 8 

 
Για υποψήφιους/ες  παιδοψυχιάτρους ή ψυχίατρους 
 

A) Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 
 

Β) Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος (Βάση της υπ. Αριθ. Y5β/ΓΠ 6701/28-3-2012 εγκύκλιο του 

Υπουργού Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης με θέμα: «Σχετικά με τις διατάξεις του ν.3919/2011 

(ΦΕΚ32Α’), όπως τροποποιήθηκε από το αρ.4.παρ.16 του Ν.4038/2012(ΦΕΚ 14Α)). 

Γ) Βεβαίωση εγγραφής στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο 
 

Δ) Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας παιδοψυχιάτρου ή ψυχιάτρου 
 

Ε) Τουλάχιστον δύο (2) χρόνια στη διεύθυνση εξωνοσοκομειακών Μονάδων Ψυχικής Υγείας 

Παιδιών & Εφήβων ή Μονάδων και Προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και 

επαγγελματικής επανένταξης ή τουλάχιστον πενταετή εργασιακή κλινική εμπειρία σε Μονάδες 

Ψυχικής Υγείας ή σε συναφείς Μονάδες του ευρύτερου δημοσίου τομέα και του εξωτερικού. 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ανωτέρω πέντε κριτήρια θεωρούνται on/off κριτήρια κατά το πρώτο στάδιο 

αξιολόγησης 

 

Πρόσθετα τυπικά προσόντα που θα συνεκτιμηθούν και θα μοριοδοτηθούν: 
• Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία σε στεγαστικές δομές σε οποιαδήποτε θέση1 

(οικοτροφεία, ξενώνες και προστατευόμενα διαμερίσματα του Ν.2716/99) 
• Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία/εργασία με λοιπές ευάλωτες κοινωνικές ομάδες 
• Αποδεδειγμένη εκπαίδευση σε οποιαδήποτε επιπρόσθετη ψυχοθεραπευτική προσέγγιση από 

πιστοποιημένο εκπαιδευτικό φορέα. 

• Προηγούμενη εθελοντική εργασία σε συναφείς φορείς Ψυχικής Υγείας (Ν. 2716/1999) ή σε 
δομές με λοιπές ευάλωτες κοινωνικές ομάδες 

• Συναφές με τη θέση μεταπτυχιακό 
• Πιστοποιημένη γνώση αγγλικών 
• Γνώση χειρισμού Η/Υ 

 

Για υποψήφιους/ες  ψυχολόγους 
 

Α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με ειδίκευση στην 

Ψυχολογία ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή 

Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής 

ή αλλοδαπής, 
 

Β) Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου (Βάση της υπ. Αριθ. Y5β/ΓΠ 6701/28-3-2012 

εγκύκλιο του Υπουργού Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης με θέμα: «Σχετικά με τις διατάξεις του 

ν.3919/2011 (ΦΕΚ32Α’), όπως τροποποιήθηκε από το αρ.4.παρ.16 του Ν.4038/2012(ΦΕΚ 14Α)). 

Γ) Τουλάχιστον δύο (2) χρόνια στη διεύθυνση εξωνοσοκομειακών Μονάδων Ψυχικής Υγείας 

Παιδιών & Εφήβων ή Μονάδων και Προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και 

επαγγελματικής επανένταξης ή τουλάχιστον πενταετή εργασιακή κλινική εμπειρία σε Μονάδες 

Ψυχικής Υγείας ή σε συναφείς Μονάδες του ευρύτερου δημοσίου τομέα και του εξωτερικού. 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ανωτέρω τρία κριτήρια θεωρούνται on/off κριτήρια κατά το πρώτο στάδιο 

αξιολόγησης. 

Πρόσθετα τυπικά προσόντα που θα συνεκτιμηθούν και θα μοριοδοτηθούν: 

• Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία σε στεγαστικές δομές σε οποιαδήποτε θέση1 
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(οικοτροφεία, ξενώνες και προστατευόμενα διαμερίσματα του Ν.2716/99) 
• Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία/εργασία με λοιπές ευάλωτες κοινωνικές ομάδες 
• Αποδεδειγμένη εκπαίδευση σε οποιαδήποτε επιπρόσθετη ψυχοθεραπευτική προσέγγιση από 

πιστοποιημένο εκπαιδευτικό φορέα. 

• Προηγούμενη εθελοντική εργασία σε συναφείς φορείς Ψυχικής Υγείας (Ν. 2716/1999) ή σε 
δομές με λοιπές ευάλωτες κοινωνικές ομάδες 

• Συναφές με τη θέση μεταπτυχιακό 
• Πιστοποιημένη γνώση αγγλικών 
• Γνώση χειρισμού Η/Υ 
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Κωδικός 
θέσης 

Τίτλος σπουδών 
και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

 

 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Για υποψήφιους/ες  κοινωνικούς λειτουργούς 
 

Α) Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας (ΠΕ ή ΤΕ) ή Κοινωνικής Διοίκησης (ΠΕ) ή Προγραμμάτων 

Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 
 

Β) Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού (Βάση της υπ. Αριθ. Y5β/ΓΠ 6701/28- 3-

2012 εγκύκλιο του Υπουργού Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης με θέμα: «Σχετικά με τις διατάξεις του 

ν.3919/2011 (ΦΕΚ32Α’), όπως τροποποιήθηκε από το αρ.4.παρ.16 του Ν.4038/2012(ΦΕΚ 14Α)). 

Γ) Βεβαίωση εγγραφής στο ΣΚΛΕ (θα πρέπει να αναγράφεται στο βιογραφικό) 
 

Δ)Τουλάχιστον δύο (2) χρόνια στη διεύθυνση εξωνοσοκομειακών Μονάδων Ψυχικής Υγείας 

Παιδιών & Εφήβων ή Μονάδων και Προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και 

επαγγελματικής επανένταξης ή τουλάχιστον πενταετή εργασιακή κλινική εμπειρία σε Μονάδες 

Ψυχικής Υγείας ή σε συναφείς Μονάδες του ευρύτερου δημοσίου τομέα και του εξωτερικού. 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ανωτέρω τέσσερα κριτήρια θεωρούνται on/off κριτήρια κατά το πρώτο στάδιο 

αξιολόγησης. 

Πρόσθετα τυπικά προσόντα που θα συνεκτιμηθούν και θα μοριοδοτηθούν: 

• Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία σε στεγαστικές δομές σε οποιαδήποτε θέση1 
(οικοτροφεία, ξενώνες και προστατευόμενα διαμερίσματα του Ν.2716/99) 

• Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία/εργασία με λοιπές ευάλωτες κοινωνικές ομάδες 
• Αποδεδειγμένη εκπαίδευση σε οποιαδήποτε επιπρόσθετη ψυχοθεραπευτική προσέγγιση από 

πιστοποιημένο εκπαιδευτικό φορέα. 

• Προηγούμενη εθελοντική εργασία σε συναφείς φορείς Ψυχικής Υγείας (Ν. 2716/1999) ή σε 
δομές με λοιπές ευάλωτες κοινωνικές ομάδες 

• Συναφές με τη θέση μεταπτυχιακό 
• Πιστοποιημένη γνώση αγγλικών 
• Γνώση χειρισμού Η/Υ 

 

Για υποψήφιους/ες  Παιδαγωγούς 
 
Α) Πτυχίο Παιδαγωγικής Σχολής 
 
Β) Τουλάχιστον δύο (2) χρόνια στη διεύθυνση εξωνοσοκομειακών Μονάδων Ψυχικής Υγείας Παιδιών 

& Εφήβων ή Μονάδων και Προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και επαγγελματικής 

επανένταξης ή τουλάχιστον πενταετή εργασιακή κλινική εμπειρία σε Μονάδες Ψυχικής Υγείας ή σε 

συναφείς Μονάδες του ευρύτερου δημοσίου τομέα και του εξωτερικού. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ανωτέρω κριτήρια θεωρούνται on/off κριτήρια κατά το πρώτο στάδιο αξιολόγησης. 

 

Πρόσθετα τυπικά προσόντα που θα συνεκτιμηθούν και θα μοριοδοτηθούν: 

• Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία σε στεγαστικές δομές σε οποιαδήποτε θέση1 
(οικοτροφεία, ξενώνες και προστατευόμενα διαμερίσματα του Ν.2716/99) 

• Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία/εργασία με λοιπές ευάλωτες κοινωνικές ομάδες 
• Αποδεδειγμένη εκπαίδευση από  πιστοποιημένο εκπαιδευτικό φορέα σε συναφές με το 

αντικείμενο εργασίας. 
• Προηγούμενη εθελοντική εργασία σε συναφείς φορείς Ψυχικής Υγείας (Ν. 2716/1999) ή σε 

δομές με λοιπές ευάλωτες κοινωνικές ομάδες 
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 6 και 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

• Συναφές με τη θέση μεταπτυχιακό 
• Πιστοποιημένη γνώση αγγλικών 
• Γνώση χειρισμού Η/Υ 

 

Για υποψήφιους /ες Νοσηλευτές/τριες 
 
Α) Πτυχίο Νοσηλευτικής ΠΕ ή ΤΕ,  
 
Β) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος 

 

Γ) Τουλάχιστον δύο (2) χρόνια στη διεύθυνση εξωνοσοκομειακών Μονάδων Ψυχικής Υγείας Παιδιών & 

Εφήβων ή Μονάδων και Προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και επαγγελματικής 

επανένταξης ή τουλάχιστον πενταετή εργασιακή κλινική εμπειρία σε Μονάδες Ψυχικής Υγείας ή σε 

συναφείς Μονάδες του ευρύτερου δημοσίου τομέα και του εξωτερικού. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ανωτέρω κριτήρια θεωρούνται on/off κριτήρια κατά το πρώτο στάδιο αξιολόγησης. 

 

Πρόσθετα τυπικά προσόντα που θα συνεκτιμηθούν και θα μοριοδοτηθούν: 

 

• Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία σε στεγαστικές δομές σε οποιαδήποτε θέση1 
(οικοτροφεία, ξενώνες και προστατευόμενα διαμερίσματα του Ν.2716/99) 

• Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία/εργασία με λοιπές ευάλωτες κοινωνικές ομάδες 
• Αποδεδειγμένη εκπαίδευση από  πιστοποιημένο εκπαιδευτικό φορέα σε συναφές με το 

αντικείμενο εργασίας. 
• Προηγούμενη εθελοντική εργασία σε συναφείς φορείς Ψυχικής Υγείας (Ν. 2716/1999) ή σε 

δομές με λοιπές ευάλωτες κοινωνικές ομάδες 
• Συναφές με τη θέση μεταπτυχιακό 
• Πιστοποιημένη γνώση αγγλικών 
• Γνώση χειρισμού Η/Υ 

 

Για υποψήφιους/ες Επισκέπτες/πτριες  Υγείας 

 

Α) Πτυχίο Τ.Ε.Ι αντίστοιχης σχολής 
 
Β) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος 

 
 Γ) Τουλάχιστον δύο (2) χρόνια στη διεύθυνση εξωνοσοκομειακών Μονάδων Ψυχικής Υγείας Παιδιών & 
Εφήβων ή Μονάδων και Προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και επαγγελματικής 
επανένταξης ή τουλάχιστον πενταετή εργασιακή κλινική εμπειρία σε Μονάδες Ψυχικής Υγείας ή σε 
συναφείς Μονάδες του ευρύτερου δημοσίου τομέα και του εξωτερικού 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ανωτέρω κριτήρια θεωρούνται on/off κριτήρια κατά το πρώτο στάδιο αξιολόγησης. 

 

Πρόσθετα τυπικά προσόντα που θα συνεκτιμηθούν και θα μοριοδοτηθούν: 

 

• Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία σε στεγαστικές δομές σε οποιαδήποτε θέση1 
(οικοτροφεία, ξενώνες και προστατευόμενα διαμερίσματα του Ν.2716/99) 

• Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία/εργασία με λοιπές ευάλωτες κοινωνικές ομάδες 
• Αποδεδειγμένη εκπαίδευση από  πιστοποιημένο εκπαιδευτικό φορέα σε συναφές με το 

αντικείμενο εργασίας. 
• Προηγούμενη εθελοντική εργασία σε συναφείς φορείς Ψυχικής Υγείας (Ν. 2716/1999) ή σε 

δομές με λοιπές ευάλωτες κοινωνικές ομάδες 
• Συναφές με τη θέση μεταπτυχιακό 
• Πιστοποιημένη γνώση αγγλικών 
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• Γνώση χειρισμού Η/Υ 
 

Για Προσωπικό Γενικών καθηκόντων 

 

Α) ΔΕ: Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ή Απολυτήριος Τίτλος Ενιαίου λυκείου ή Ενιαίου 

Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος 

και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Ή οποιοδήποτε πτυχίο ή 

δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή 

ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής 

 

Β) Τουλάχιστον δύο (2) χρόνια στη διεύθυνση εξωνοσοκομειακών Μονάδων Ψυχικής Υγείας Παιδιών & 

Εφήβων ή Μονάδων και Προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και επαγγελματικής 

επανένταξης ή τουλάχιστον πενταετή εργασιακή κλινική εμπειρία σε Μονάδες Ψυχικής Υγείας ή σε 

συναφείς Μονάδες του ευρύτερου δημοσίου τομέα και του εξωτερικού 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ανωτέρω κριτήρια θεωρούνται on/off κριτήρια κατά το πρώτο στάδιο αξιολόγησης. 

 

Πρόσθετα τυπικά προσόντα που θα συνεκτιμηθούν και θα μοριοδοτηθούν: 

 

• Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία σε στεγαστικές δομές σε οποιαδήποτε θέση1 
(οικοτροφεία, ξενώνες και προστατευόμενα διαμερίσματα του Ν.2716/99) 

• Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία/εργασία με λοιπές ευάλωτες κοινωνικές ομάδες 
• Αποδεδειγμένη εκπαίδευση από  πιστοποιημένο εκπαιδευτικό φορέα σε συναφές με το 

αντικείμενο εργασίας. 
• Προηγούμενη εθελοντική εργασία σε συναφείς φορείς Ψυχικής Υγείας (Ν. 2716/1999) ή σε 

δομές με λοιπές ευάλωτες κοινωνικές ομάδες 
• Συναφές με τη θέση μεταπτυχιακό 
• Πιστοποιημένη γνώση αγγλικών 
• Γνώση χειρισμού Η/Υ 

 

Για Εργοθεραπευτές/τριες  

Α) Πτυχίο Τ.Ε.Ι αντίστοιχης σχολής 

Β) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος 

Γ) Τουλάχιστον δύο (2) χρόνια στη διεύθυνση εξωνοσοκομειακών Μονάδων Ψυχικής Υγείας Παιδιών & 

Εφήβων ή Μονάδων και Προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και επαγγελματικής 

επανένταξης ή τουλάχιστον πενταετή εργασιακή κλινική εμπειρία σε Μονάδες Ψυχικής Υγείας ή σε 

συναφείς Μονάδες του ευρύτερου δημοσίου τομέα και του εξωτερικού 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ανωτέρω κριτήρια θεωρούνται on/off κριτήρια κατά το πρώτο στάδιο αξιολόγησης. 
 

Πρόσθετα τυπικά προσόντα που θα συνεκτιμηθούν και θα μοριοδοτηθούν: 
• Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία σε στεγαστικές δομές σε οποιαδήποτε θέση1 

(οικοτροφεία, ξενώνες και προστατευόμενα διαμερίσματα του Ν.2716/99) 
• Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία/εργασία με λοιπές ευάλωτες κοινωνικές ομάδες 
• Αποδεδειγμένη εκπαίδευση σε οποιαδήποτε επιπρόσθετη ψυχοθεραπευτική προσέγγιση από 

πιστοποιημένο εκπαιδευτικό φορέα. 
 

 

1Επαγγελματική εμπειρία ως εργαζόμενος στεγαστικής δομής με οποιαδήποτε ειδικότητα (ψυχολόγος, 
εργαζόμενος γενικών καθηκόντων, νοσηλευτής κλπ) 
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Λοιπά κριτήρια επιλογής (εκτιμώνται κατά τη διάρκεια της συνέντευξης): 

• Εκτίμηση ανταπόκρισης στις ανάγκες του έργου στον ωφελούμενο πληθυσμό 

• Βασικές γνώσεις σε σχέση με το νομικό πλαίσιο και τα δικαιώματα των ληπτών υπηρεσιών 

ψυχικής υγείας 

• Ευχέρεια στην επικοινωνία 

• Ικανότητα στην οργάνωση και στη συνεργασία σε ομάδα 

• Ικανότητα προσαρμογής και ευελιξίας 

• Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης, ανάληψη πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και 

εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης 

 
Για τους πολίτες κράτους– μέλους της Ε.Ε. ή υπηκόων τρίτων χωρών που έχουν τα δικαιώματα των κοινοτικών 

υπηκόων απαιτείται πιστοποιητικό ελληνομάθειας ΕΠΙΠΈΔΟΥ Β2 από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας του 

Υ.Π.Ε.Θ. ή από το Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Ε.Κ.Π.Α. ή από το Σχολείο Νέας Ελληνικής 

Γλώσσας του Α.Π.Θ. 

 
Ποσόστωση κριτηρίων επιλογής  για παιδοψυχιάτρους ή ψυχίατρους ( Κωδ. θέσης 1), Ψυχολόγους (Κωδ. Θέσεων 
2 και 8), Κοινωνικούς Λειτουργούς (Κωδ. Θέσης 3) 

 
α/α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 
Προηγούμενη επαγγελματική 
εμπειρία στη δ/νση Μονάδων 
Ψυχικής Υγείας παιδιών & εφήβων 
ή εργασιακή εμπειρία σε συναφείς 
φορείς ψυχικής υγείας 
(Ν.2716/1999). 

10/20/30 10: 2-5 έτη στη δ/νση ΜΨΥ ή 5-8 
έτη εργασίας 

20: 5-8 έτη στη δ/νση ΜΨΥ ή 8-11 
έτη εργασίας 

30: 8 έτη και άνω έτη στη δ/νση 
ΜΨΥ ή 11 έτη και άνω 
εργασίας 

2 
Επαγγελματική εμπειρία σε 
διαφορετική θέση εργασίας- 
ειδικότητα σε στεγαστικές δομές 
(Ν. 2716/1999). 

1/3/5/10/15 1: για εμπειρία από 6 μήνες – 1 
έτος 

3: για εμπειρία από 1-3 έτη 

5: για εμπειρία από 3- 5 έτη 

10:για εμπειρία από 5 έως 10 έτη 

15:για εμπειρία από 10 έτη και 

άνω 
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3 
Προηγούμενη επαγγελματική 
εμπειρία/εργασία με λοιπές 
ευάλωτες κοινωνικές ομάδες 

1/2/3/5 
1: για εμπειρία από 6 μήνες-1 έτος 
2: για εμπειρία 1-2 έτη 
3: για εμπειρία 2- 5 έτη 
5: για εμπειρία από 5 έτη και άνω 

4 Αποδεδειγμένη εκπαίδευση σε 

οποιαδήποτε επιπρόσθετη 

ψυχοθεραπευτική προσέγγιση από 

πιστοποιημένο εκπαιδευτικό 

φορέα. 

0/5 0: ΌΧΙ 
 

5: ΝΑΙ 

5 Προηγούμενη εθελοντική εργασία 

σε συναφείς φορείς Ψυχικής 

Υγείας (Ν. 2716/1999) ή σε δομές 

με λοιπές ευάλωτες κοινωνικές 

ομάδες 

0/2/5 0: για εθελοντική εργασία έως 6 

μήνες 
 

2: για εθελοντική εργασία από 6 

μήνες έως 2 έτη 
 

5: για εθελοντική εργασία από 2 

έτη και άνω 

6 Συναφής στη θέση Μεταπτυχιακός 

τίτλος σπουδών 

0/8 0: Μη κατοχή συναφούς 

μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών 
 

8: Κατοχή συναφούς 

μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών 

7 Πιστοποιημένη Γνώση Ξένης 

Γλώσσας (Αγγλικών) 

1/2/5 1: Πιστοποιημένη καλή γνώση 

Αγγλικών 
 

2: Πιστοποιημένη πολύ καλή 

γνώση Αγγλικών 
 

5: Πιστοποιημένη άριστη γνώση 

Αγγλικών 

8 Πιστοποιημένη Γνώση Η/Υ 0/2 0: Μη κατοχή πιστοποιημένης 

γνώσης Η/Υ 
 

2: Κατοχή πιστοποιημένης γνώσης 

Η/Υ 

9 Βαθμός συνέντευξης (λοιπά 

κριτήρια επιλογής) 

Έως 25 
 

 
Σύνολο Έως 100 
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Ποσόστωση κριτηρίων επιλογής για Παιδαγωγούς (Κωδ. θέσης 4), Νοσηλευτές/τριες (Κωδ. Θέσεων 5 και 10), 

Επισκέπτες/πτριες  Υγείας (Κωδ. Θέσεων 6 και 11), Προσωπικό Γενικών καθηκόντων(Κωδ. θέσης 7) 

Εργοθεραπευτές/τριες (Κωδ. θέσης 9) 

 

 

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 
Προηγούμενη επαγγελματική 
εμπειρία στη δ/νση Μονάδων 
Ψυχικής Υγείας παιδιών & εφήβων 
ή εργασιακή εμπειρία σε συναφείς 
φορείς ψυχικής υγείας 
(Ν.2716/1999). 

10/20/30 10: 2-5 έτη στη δ/νση ΜΨΥ ή 5-8 
έτη εργασίας 

20: 5-8 έτη στη δ/νση ΜΨΥ ή 8-11 
έτη εργασίας 

30: 8 έτη και άνω έτη στη δ/νση 
ΜΨΥ ή 11 έτη και άνω 
εργασίας 

2 
Επαγγελματική εμπειρία σε 
διαφορετική θέση εργασίας- 
ειδικότητα σε στεγαστικές δομές 
(Ν. 2716/1999). 

1/3/5/10/15 1: για εμπειρία από 6 μήνες – 1 
έτος 

3: για εμπειρία από 1-3 έτη 

5: για εμπειρία από 3- 5 έτη 

10:για εμπειρία από 5 έως 10 έτη 

15:για εμπειρία από 10 έτη και 

άνω 

3 
Προηγούμενη επαγγελματική 
εμπειρία/εργασία με λοιπές 
ευάλωτες κοινωνικές ομάδες 

1/2/3/5 
1: για εμπειρία από 6 μήνες-1 έτος 
2: για εμπειρία 1-2 έτη 
3: για εμπειρία 2- 5 έτη 
5: για εμπειρία από 5 έτη και άνω 

4 
Αποδεδειγμένη εκπαίδευση από  
πιστοποιημένο εκπαιδευτικό φορέα 
σε συναφές με το αντικείμενο 
εργασίας 

0/5 0: ΌΧΙ 
 

5: ΝΑΙ 

5 Προηγούμενη εθελοντική εργασία 

σε συναφείς φορείς Ψυχικής 

Υγείας (Ν. 2716/1999) ή σε δομές 

με λοιπές ευάλωτες κοινωνικές 

ομάδες 

0/2/5 0: για εθελοντική εργασία έως 6 

μήνες 
 

2: για εθελοντική εργασία από 6 

μήνες έως 2 έτη 
 

5: για εθελοντική εργασία από 2 

έτη και άνω 
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6 Συναφής στη θέση Μεταπτυχιακός 

τίτλος σπουδών 

 
 
 
 
  

0/8 0: Μη κατοχή συναφούς 

μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών 
 

8: Κατοχή συναφούς 

μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών 

7 Πιστοποιημένη Γνώση Ξένης 

Γλώσσας (Αγγλικών) 

1/2/5 1: Πιστοποιημένη καλή γνώση 

Αγγλικών 
 

2: Πιστοποιημένη πολύ καλή 

γνώση Αγγλικών 
 

5: Πιστοποιημένη άριστη γνώση 

Αγγλικών 

8 Πιστοποιημένη Γνώση Η/Υ 0/2 0: Μη κατοχή πιστοποιημένης 

γνώσης Η/Υ 
 

2: Κατοχή πιστοποιημένης γνώσης 

Η/Υ 

9 Βαθμός συνέντευξης (λοιπά 

κριτήρια επιλογής) 

Έως 25 
 

 
Σύνολο Έως 100 

 

 

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 
 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν: 

• Την Ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφόσον ο υποψήφιος 
έχει ιθαγένεια κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει απαραίτητα να γνωρίζει την 
ελληνική γλώσσα στο επίπεδο που προσδιορίζεται με την προκήρυξη και διαπιστώνεται σύμφωνα με 
την παρ. 4 του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ Α 39), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε 
φορά. 

• Εκπληρώσει (αφορά στους άνδρες) τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα 
από αυτές, ή, εφόσον έχουν αναγνωρισθεί ως αντιρρησίες συνείδησης, να έχουν εκπληρώσει, 
σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας, άοπλη θητεία ή εναλλακτική 
πολιτική κοινωνική υπηρεσία. 

 
Για την απόδειξη των ανωτέρω προσόντων (απαραίτητων και επιθυμητών) απαιτείται ΜΟΝΟ η προσκόμιση 
αναλυτικού βιογραφικού σημειώματος καθώς και της σχετικής συνοδευτικής αίτησης πλήρως και σαφώς 
συμπληρωμένης. Η μη πλήρης και σαφής συμπλήρωση της αίτησης θα αποτελέσει αιτία αποκλεισμού. 

 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά (τίτλοι σπουδών – αναγνώριση πτυχίου για όσους έχουν λάβει το πτυχίο τους 

στο εξωτερικό, αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, πιστοποιητικά ξένων 

γλωσσών με επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, πιστοποιητικό γνώσης χρήσης Η/Υ, κ.α.) θα 
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κατατεθούν από το άτομο που θα επιλεγεί- και μόνο- όταν ζητηθεί από το φορέα σε ευανάγνωστα νομίμως 

επικυρωμένα φωτοαντίγραφα. Επίσης, μαζί με τα προαναφερθέντα απαραίτητα δικαιολογητικά σε 

φωτοαντίγραφα απαιτείται υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης στην οποία θα αναφέρεται ότι δεν έχει 

καταδικαστεί στα κάτωθι: 

- Κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), 
απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση 
καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Δεν έχει 
παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α’, έστω 
και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί και τέλος ότι λόγω καταδίκης, δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του 
δικαιώματα. 

 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει από Επιτροπή Αξιολόγησης η οποία, θα προβεί σε αρχική αξιολόγηση 

των βιογραφικών, βαθμολόγηση των τυπικών προσόντων όσων πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης στο 

στάδιο αυτό και στη συνέχεια θα ακολουθήσει προσωπική συνέντευξη στην οποία θα κληθούν να 

συμμετέχουν οι δέκα (10) υποψήφιοι, οι οποίοι θα συγκεντρώσουν την υψηλότερη βαθμολογία. Σε 

περίπτωση ισοψηφίας στην 10η θέση, θα κληθούν όλοι οι υποψήφιοι που συγκέντρωσαν την ίδια 

βαθμολογία για την δέκατη θέση. Στη συνέντευξη θα συνεκτιμηθούν όλα τα στοιχεία που θα βοηθήσουν στη 

διαμόρφωση σωστής γνώμης για τις γνώσεις, την εμπειρία, την προσωπικότητα και την καταλληλότητα των 

υποψηφίων. Ωστόσο, κατά τη διαδικασία της συνέντευξης και λόγω των ειδικών απαιτήσεων, η Επιτροπή 

δύναται επιπροσθέτως να εφαρμόσει προφορικά μια συγκεκριμένη δοκιμασία μελέτης περίπτωσης (case 

study) προκειμένου να της δοθεί καλύτερη εικόνα και να υποστηρίξει την τελική επιλογή του υποψηφίου. Η 

διαδικασία θα εφαρμοστεί, αν απαιτηθεί, προκειμένου να διασφαλιστεί η διαμόρφωση σωστής γνώμης για 

τις ειδικές γνώσεις και την εξειδικευμένη εμπειρία αναφορικά με το εύρος και την κρισιμότητα των 

αρμοδιοτήτων που θα κληθεί να αναλάβει ο υποψήφιος. Η Επιτροπή θα δύναται να ζητήσει κάθε 

συμπλήρωση και διευκρίνιση των υποβληθέντων δικαιολογητικών ή προσκόμιση συμπληρωματικών 

στοιχείων, εφόσον το κρίνει απαραίτητο. 

Οι ενδιαφερόμενοι κατατάσσονται σε πίνακες προτεραιότητας κατά φθίνουσα σειρά συνολικής 

βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από τη βαθμολόγηση των κριτηρίων και η κατάταξη τους γίνεται στο 

σχετικό πρακτικό από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Τα προσωρινά τους αποτελέσματα δημοσιεύονται στην 

ιστοσελίδα της Ε.Ψ.ΥΠ.Ε. και ενστάσεις υποβάλλονται κατά της νομιμότητας της διενέργειας του 

διαγωνισμού εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση τους. Αρμόδια για την εξέταση των 

ενστάσεων είναι η Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία και συντάσσει εντός πέντε (5) ημερών από τη πάροδο της 

προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων πρακτικό, όπου αιτιολογημένα εισηγείται στη διοίκηση την αποδοχή 

ή την απόρριψη κάθε ένστασης. Επί της ένστασης αποφασίζει η διοίκηση του φορέα, το αργότερο δέκα (10) 

εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Η απόφαση της διοίκησης επί της 

ένστασης κοινοποιείται στον ενιστάμενο εντός τριών ημερών από τη λήψη της σχετικής απόφασης. Μετά την 

ολοκλήρωση της εξέτασης των ενστάσεων, καταρτίζεται η τελική κατάταξη των υποψηφίων από την Επιτροπή 

Αξιολόγησης. Η γνωστοποίηση της πρόσληψης, γίνεται μετά από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

της Ε.Ψ.ΥΠ.Ε., και ο επιλεγείς ή η επιλεγείσα καλείται να υπογράψει σύμβαση με την Ε.Ψ.ΥΠ.Ε. μέσα σε 

προθεσμία πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία γνωστοποίησης της πρόσληψης. 

 
Τελικές διατάξεις 

1. Με την υποβολή των προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αιτήσεις συμμετοχής) και των 
βιογραφικών στοιχείων τους, οι ενδιαφερόμενοι αποδέχονται πλήρως τους όρους της παρούσας 
πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, καθώς και ότι η διαδικασία δύναται με απόφαση της 
Αναθέτουσας να διακοπεί, αναβληθεί ή επαναληφθεί με τα ίδια ή και άλλο περιεχόμενο χωρίς να 
μπορεί να υπάρξει οποιαδήποτε αξίωση των ενδιαφερομένων έναντι της Αναθέτουσας. 



Αρ. προκήρ. 01/2022 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (01/2022 ) ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ……. 

ΤΟΥ          ΞΕΝΩΝΑ «ΜΕΛΙΑ» ΤΗΣ Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. 

 

2. Ο δεύτερος και ο τρίτος στη σειρά τελικής κατάταξης υποψήφιοι, από το οριστικοποιημένο 
υπογεγραμμένο πρακτικό αξιολόγησης, θα ενταχθούν στο δημιουργούμενο δυναμικό μητρώο 
δυνητικών εργαζομένων. Το μητρώο θα λειτουργήσει ως «δεξαμενή» βιογραφικών και σε αυτό 
αρχικά θα ανατρέχει ο φορέας για σύναψη σύμβασης προς αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων 
αναπλήρωσης κατά προτεραιότητα στις δομές. Η ισχύς του μητρώου με εκκίνηση το συγκεκριμένο 
κωδικό θέσης θα είναι διετής. 

 

3. Η τήρηση των στοιχείων των ενδιαφερομένων είναι εμπιστευτική και σύμφωνη με τις προδιαγραφές 
του ΕΚ 679/2016 για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων / GDPR. 

 
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μαζί με την αίτηση συμμετοχής θα βρίσκονται 
αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Οργανισμού με την επωνυμία «Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του 
Παιδιού και του Εφήβου – ΕΨΥΠΕ», http://epsype.org/. 

 

Υποβολή αιτήσεων - βιογραφικών: 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να συμπληρώσουν και να αποστείλουν ΜΟΝΟ αναλυτικό βιογραφικό 
σημείωμα καθώς και συμπληρωμένη με ακρίβεια και σαφήνεια την αίτηση συμμετοχής μέχρι και 
04/03/2022. Η υποβολή αίτησης και βιογραφικού θα κατατεθεί ΜΟΝΟ με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για 
λόγους προστασίας και αποφυγής της διασποράς του covid19 στην ηλεκτρονική δ/νση contact@epsype.org 
Με την ένδειξη: 

Όσες αιτήσεις περιέλθουν μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία δεν θα συμμετέχουν στη διαδικασία. 

Πληροφορίες: 

• από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες: 10:00 – 15:00, Τηλ. 210-2223134 κα. Δ. Τασούλα 

• στο e-mail contact@epsype.org 

• από την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: http://epsype.org/ 

Το ΔΣ της Ε.Ψ.Υ.Π.E
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